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RESUMO 

 

 

O presente estudo relata os resultados promovidos pela implantação do Modelo de 
Excelência de Gestão em cinco empresas do ramo de indústria de alimentos do 
Norte Pioneiro do Paraná. Após aplicação deste modelo obtém-se o nível de 
maturidade de gestão da empresa, apontando como está o gerenciamento da 
mesma. Para tanto, no decorrer do trabalho será apresentado o MEG, a importância 
sobre o planejamento estratégico, a existência de uma cultura estratégica e o 
resultado da aplicação do MEG nestas mesmas, bem como a percepção dos 
empresários em relação à evolução do nível de maturidade de gestão de um ano 
para o outro e, por fim, a demonstração de que a adoção do MEG contribui para a 
melhoria na performance do negócio. 
 
Palavras Chave: Modelo de Excelência da Gestão. Planejamento Estratégico..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study reports the results promoted by the implantation of the 
Management Excellence Model in five companies of the food industry branch of the 
Northern Pioneer of Paraná. After applying this model we obtain the management 
maturity level of the company, pointing out how it is managing it. Therefore, during 
the course of the study the MEG will be presented, the importance of the strategic 
planning, the existence of a strategic culture and the result of the application of the 
MEG in these, as well as the entrepreneurs' perception regarding the evolution of the 
level of maturity of Year-to-year management and, finally, the demonstration that the 
adoption of MEG contributes to improving business performance. 
 
Key-words: Strategic Planning. Excellence Model Management. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Mapa da Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense ................................... 17 

Figura 2 - Representação do MEG ............................................................................ 39 

Figura 3 - Modelo Sistêmico de Gestão .................................................................... 44 

Figura 4 - Inter-relacionamento de Fundamentos e Critérios .................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - População Estado do Paraná x Território Norte Pioneiro do Paraná ....... 20 

Gráfico 2 - Nº MPEs Ativas em 2017 por Território ................................................... 23 

Gráfico 3 - Nº MPEs Ativas em 2017 por Território - Norte Pioneiro e Paraná .......... 24 

Gráfico 4 - Nº MPEs (Indústrias de Transformação) presentes no Território ............ 25 

Gráfico 5 - Importância sobre a mensuração do nível de gestão do negócio ............ 50 

Gráfico 6 - Avaliação do Nível de Gestão antes da Aplicação do MEG .................... 50 

Gráfico 7 - Indicadores utilizados para mensurar o nível de gestão .......................... 51 

Gráfico 8 - 1º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do 

negócio ...................................................................................................................... 52 

Gráfico 9 - 2º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do 

negócio ...................................................................................................................... 52 

Gráfico 10 - 3º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do 

negócio ...................................................................................................................... 53 

Gráfico 11 - 4º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do 

negócio ...................................................................................................................... 54 

Gráfico 12 - 5º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do 

negócio ...................................................................................................................... 54 

Gráfico 13 - 6º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do 

negócio ...................................................................................................................... 55 

Gráfico 14 - 7º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do 

negócio ...................................................................................................................... 56 

Gráfico 15 - 8º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do 

negócio ...................................................................................................................... 56 

Gráfico 16 - Classificação dos Critérios de Excelência relevantes para a melhoria na 

performance do negócio ............................................................................................ 57 

Gráfico 17 - Fatores que contribuíram para a evolução do nível de maturidade da 

gestão: Importância moderada .................................................................................. 58 

Gráfico 18 - Fatores que contribuíram para a evolução do nível de maturidade da 

gestão: Importância grande ....................................................................................... 58 

Gráfico 19 - Fatores que contribuíram para a evolução do nível de maturidade da 

gestão: Importância muito grande ............................................................................. 59 



 

 

Gráfico 20 - Classificação do potencial de Gestão (10 à 100%) ............................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Lista dos Municípios da Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense .......... 17 

Quadro2 - População Estimada (2016) e Área da unidade territorial (2015) dos 

Municípios da Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense ........................................... 18 

Quadro 3 - Lista de Empresas Ativas, Total de MPEs Ativas e % EPP/ ME ............. 21 

Quadro 4 - Mudanças no meio corporativo ............................................................... 27 

Quadro 5 - Fatores Contribuintes para a Sobrevivência e Mortalidade das Empresas30 

Quadro 6 - Fundamentos da Excelência ................................................................... 45 

Quadro 7 - Pontuação MEG das Empresas .............................................................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ..................................................................................... 16 

2.1 MESORREGIÃO NORTE PIONEIRO PARANAENSE ....................................................... 16 

2.1.1 MPES (Micro e Pequenas Empresas) no Norte Pioneiro ............................ 20 

2.2 INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS .................................................................................... 24 

2.3 CONTEXTO EMPRESARIAL ...................................................................................... 26 

2.3.1 Fatores Contribuintes para a Mortalidade/ Sobrevivência das Empresas 29 

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ............................................................................... 32 

2.4.1 Tipos de Planejamento .................................................................................. 34 

2.5 O MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO DA FNQ .................................................... 36 

2.5.1 Fundação Nacional da Qualidade - FNQ ...................................................... 36 

2.5.2 Modelo de Excelência da Gestão (MEG) ...................................................... 37 

2.5.2.1 Características do MEG .............................................................................. 38 

2.5.2.2 Estrutura do MEG ........................................................................................ 39 

2.5.2.3 Critérios de Avaliação ................................................................................. 39 

2.5.2.4 Fundamentos da Excelência ...................................................................... 44 

2.5.3 Correlação dos Fundamentos e Critérios do MEG x Planejamento 

Estratégico ............................................................................................................... 46 

 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 48 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ............................................................... 48 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................................................................. 60 

 

6 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES ................................................................... 61 

 

CONCLUSÕES ......................................................................................................... 62 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 63 



 

 

 

APÊNDICES ............................................................................................................. 66 

  



15 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

O Cenário organizacional está cada vez mais competitivo, repleto de 

incertezas e mudanças constantes. Tais transformações exigem que as empresas 

adequem sua forma de atuação e tornem-se competitivas a fim de manterem-se no 

mercado.  A busca pelo conhecimento e melhorias na gestão empresarial, portanto, 

deve ser contínua, uma vez que é preciso possuir um entendimento claro das 

exigências deste cenário e de suas variáveis (clientes, concorrentes, sociedade, 

governo, entre outros) para tomar decisões corretas e que estejam alinhadas ao 

direcionamento estratégico da empresa, o qual possibilitará à empresa o alcance 

seus objetivos e metas de acordo com sua missão e visão e, também, melhorias na 

performance do seu negócio. 

 Dentro deste contexto, o presente trabalho aborda a análise das melhorias 

promovidas pelo Modelo de excelência da Gestão (MEG) da FNQ (Fundação 

Nacional da Qualidade). O tema escolhido deve-se ao fato do MEG ser referência 

em gestão organizacional onde, após sua aplicação, obtém-se o nível de maturidade 

de gestão da empresa, apontando como a empresa está, qual seu potencial e 

fragilidades, para tanto, o que se propõe neste trabalho é avaliar se a adoção do 

MEG contribui para a melhoria na performance do negócio, sendo esta a 

problematização deste estudo.  

Para estruturar o trabalho foram definidos o objetivo geral: demonstrar que a 

adoção do Modelo da Excelência da Gestão contribui para a melhoria na 

performance do negócio; e quatro objetivos específicos: demonstrar a importância do 

Planejamento Estratégico, demonstrar que há uma cultura estratégica nas empresas 

analisadas, apresentar a percepção dos empresários quanto a adoção do MEG e à 

visão que possuem sobre seu negócio e analisar e demonstrar quais são os fatores 

que contribuíram para a evolução do nível de maturidade da gestão das empresas 

através da monitoração do MEG. 

 O trabalho possui natureza exploratória, onde se buscou fundamentos teóricos 

em materiais impressos e eletrônicos para o desenvolvimento do mesmo e aplicou-

se um questionário como grupo de empresários do setor de indústria de alimentos 

do Território Norte Pioneiro do Paraná para avaliar o nível de maturidade de gestão 
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do seu negócio e entender o porquê de sua evolução de um ano para o outro e qual 

a percepção dos empresários sobre os Critérios de Excelência do MEG, bem como 

sobre o potencial de gestão de sua empresa. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esta é a etapa da construção das respostas para o problema, isto é, momento 

em que se buscam informações e teorias a respeito da problematização. O 

referencial teórico, para alguns autores chamado de teorização, segundo Berbel 

(2001, p. 20) “é a etapa do estudo, da investigação propriamente dita. Os alunos se 

organizam tecnicamente para buscar as informações que necessitam sobre o 

problema, onde quer que elas se encontrem”. 

Desta forma, a partir do referencial teórico, é possível confrontar a teorização 

com a pesquisa realizada com os empresários e o nível de maturidade de gestão 

resultado da aplicação do MEG e chegar a soluções para o problema em questão 

mais precisas. Para tanto, serão teorizados a seguir os pontos-chave destacados no 

trabalho: Planejamento Estratégico e Modelo de Excelência da Gestão (MEG). 

 

 

2.1 MESORREGIÃO NORTE PIONEIRO PARANAENSE 

 

  

 Para a análise da problematização do trabalho foram entrevistados cinco 

empresários cujas organizações estão localizadas na Mesorregião Norte Pioneiro 

Paranaense, para tanto será relatado a seguir alguns aspectos do território para que 

se tenha conhecimento do ambiente em que estas se encontram. 

O Estado do Paraná possui 399 municípios (IBGE Estados, 2017) e a 

Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense, de acordo com o IPARDES (Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) “[...] É constituída por 46 

municípios [...]” (2004, p. 5).  
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Para melhor visualizar o território, segue abaixo a Figura 1 demonstrando o 

Mapa da mesorregião: 

 

 

Figura 1 - Mapa da Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense 

 

Fonte: http://www.jrdiario.com.br/ver_noticia.php?id=48032 

 

 

E, no Quadro 1 a lista com o nome dos municípios: 

 

 

Quadro 1 – Lista dos Municípios da Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense 

Municípios - Mesorregião Norte Pioneiro do Paraná 

Ordem Municípios 

 

Ordem Municípios 

1 Abatiá   24 Nova Fátima 

2 Andirá   25 Nova Santa Bárbara 

3 Assaí   26 Pinhalão 

4 Bandeirantes   27 Quatiguá 

http://www.jrdiario.com.br/ver_noticia.php?id=48032
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5 Barra do Jacaré   28 Rancho Alegre 

6 Cambará   29 Ribeirão Claro 

7 Carlópolis   30 Ribeirão do Pinhal 

8 Congonhinhas   31 Salto do Itararé 

9 Conselheiro Mairinck   32 Santa Amélia 

10 Cornélio Procópio   33 Santa Cecília do Pavão 

11 Curiúva   34 Santa Mariana 

12 Figueira   35 Santana do Itararé 

13 Guapirama   36 Santo Antônio da Platina 

14 Ibaiti   37 Santo Antônio do Paraíso 

15 Itambaracá   38 São Jerônimo da Serra 

16 Jaboti   39 São José da Boa Vista 

17 Jacarezinho   40 São Sebastião da Amoreira 

18 Japira   41 Sapopema 

19 Jataizinho   42 Sertaneja 

20 Joaquim Távora   43 Siqueira Campos 

21 Jundiaí do Sul   44 Tomazina 

22 Leópolis   45 Uraí 

23 Nova América da Colina   46 Wenceslau Braz 

 
Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

 

 O território Norte Pioneiro do Paraná possui uma população estimada (2016) 

de 547.273 habitantes e uma área territorial de 15.033,198 km², conforme Quadro 2: 

 

 

Quadro 2 – População Estimada (2016) e Área da unidade territorial (2015) dos Municípios da 
Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense 

 

Município 
População 
estimada -

2016 

Área da 
unidade 

territorial - 
2015 (km²)  

  Município 
População 
estimada -

2016 

Área da 
unidade 

territorial - 
2015 (km²)  

Abatiá 7.795 228,717   Nova Fátima 8.357 283,423 

Andirá 
20.822 236,075   Nova Santa Bárbara 4.190 71,764 

Assaí 
16.104 440,347   Pinhalão 6.433 220,626 

Bandeirantes 
32.562 445,192   Quatiguá 7.441 112,689 

Barra do Jacaré 
2.825 115,724   

Rancho Alegre 
3.977 167,646 
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Cambará 
25.287 366,174   Ribeirão Claro 10.945 629,224 

Carlópolis 14.384 451,419   Ribeirão do Pinhal 13.601 374,732 

Congonhinhas 8.779 535,963   Salto do Itararé 5.179 200,520 

Conselheiro 
Mairinck 

3.849 204,705   Santa Amélia 3.643 78,045 

Cornélio Procópio 
48.615 635,100   

Santa Cecília do 
Pavão 

3.570 110,199 

Curiúva 
14.911 576,263   

Santa Mariana 
12.369 29,110 

Figueira 
8.222 129,769   Santana do Itararé 5.244 251,271 

Guapirama 3.942 189,100   
Santo Antônio da 
Platina 

45.562 721,472 

Ibaiti 30.888 897,735   
Santo Antônio do 
Paraíso 

2.307 165,904 

Itambaracá 
6.835 207,342   

São Jerônimo da 
Serra 

11.535 823,774 

Jaboti 5.226 139,277   
São José da Boa 
Vista 

6.512 399,668 

Jacarezinho 40.253 602,529   
São Sebastião da 
Amoreira 

8.968 227,982 

Japira 5.078 188,287   Sapopema 6.906 677,609 

Jataizinho 
12.560 159,178   

Sertaneja 
5.678 444,492 

Joaquim Távora 11.639 289,173   Siqueira Campos 20.303 278,035 

Jundiaí do Sul 3.443 320,816   Tomazina 8.544 591,438 

Leópolis 
4.147 344,917   

Uraí 
11.678 237,810 

Nova América da 
Colina 

3.549 129,476   Wenceslau Braz 2.616 102,487 

              

    População estimada -2016 547.273   

    
Área da unidade territorial - 2015 

(km²)  
15.033,198   

 
Fonte: IBGE Cidades (http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/home-cidades) -  

Elaborada pela autora, 2017. 

 

 

 

 A população estimada (2016) de 547.273 habitantes representa 5% da 

população do estado do Paraná, conforme Gráfico 1: 
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Gráfico 1 – População Estado do Paraná x Território Norte Pioneiro do Paraná 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

 

 As empresas entrevistadas são MPEs (Micro e Pequenas Empresas), por isso 

foi realizado o levantamento da quantidade de empresas ativas e de MPEs no 

Território, os quais serão apresentados a seguir. 

 

 

2.1.1 MPEs (Micro e Pequenas Empresas) no Norte Pioneiro  

 

 

De acordo com o Quadro 3, o território Norte Pioneiro do Paraná possui 

50.221 empresas ativas em 2017, sendo que, deste total, 47.876 são MPEs Ativas 

em 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

95% 

População Paraná x Norte Pioneiro 

Norte
Pioneiro
Paraná
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Quadro 3 – Lista de Empresas Ativas, Total de MPEs Ativas e % EPP/ ME 
 

Município 
Empresas 

Ativas  
2017 

MPEs Ativas  
2017 

% EPP 
Ativas - 

2017 

% ME 
Ativas - 

2017 

Abatiá 390 374 2% 29% 

Andirá 1.649 1.573 1% 26% 

Assaí 1.149 1.103 1% 24% 

Bandeirantes 3.494 3.355 1% 26% 

Barra do Jacaré 131 129 1% 23% 

Cambará 2.606 2.489 1% 31% 

Carlópolis 1.445 1.396 1% 26% 

Congonhinhas 539 516 1% 23% 

Conselheiro Mairinck 228 222 0% 18% 

Cornélio Procópio 5.351 4.952 2% 40% 

Curiúva 1.084 1.037 1% 33% 

Figueira 708 677 1% 38% 

Guapirama 411 398 1% 32% 

Ibaiti 3.431 3.319 1% 28% 

Itambaracá 477 455 1% 24% 

Jaboti 316 298 1% 22% 

Jacarezinho 3.666 3.505 1% 30% 

Japira 382 366 1% 21% 

Jataizinho 1.170 1.101 2% 28% 

Joaquim Távora 1.197 1.166 1% 34% 

Jundiaí do Sul 191 183 1% 27% 

Leópolis 267 262 1% 24% 

Nova América da Colina 226 211 2% 34% 

Nova Fátima 658 637 2% 34% 

Nova Santa Bárbara 399 384 2% 16% 

Pinhalão 463 438 1% 23% 

Quatiguá 922 875 2% 24% 

Rancho Alegre 304 299 1% 23% 
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Ribeirão Claro 1.124 1.029 1% 17% 

Ribeirão do Pinhal 1.017 982 0% 30% 

Salto do Itararé 313 301 0% 31% 

Santa Amélia 163 159 1% 26% 

Santa Cecília do Pavão 344 337 1% 39% 

Santa Mariana 1.003 959 1% 33% 

Santana do Itararé 389 377 1% 24% 

Santo Antônio da Platina 4.609 4.327 1% 32% 

Santo Antônio do Paraíso 128 124 2% 23% 

São Jerônimo da Serra 557 533 1% 27% 

São José da Boa Vista 427 416 1% 37% 

São Sebastião da 
Amoreira 

707 689 1% 22% 

Sapopema 558 542 1% 24% 

Sertaneja 478 449 1% 23% 

Siqueira Campos 1.836 1.752 1% 25% 

Tomazina 577 558 1% 14% 

Uraí 968 938 1% 28% 

Wenceslau Braz 1.769 1.684 1% 30% 

TOTAL 50.221 47.876     
 

Fonte: EMPRESÔMETRO (http://empresometro.cnc.org.br/Estatisticas) -  
Elaborada pela autora, 2017. 

 

 Dentre as empresas ativas nota-se que a média de EPP por município é de 

1% sobre o número de MPEs ativas e, a média de ME por município é de 26% sobre 

o número de MPEs ativas. 

 Sabe-se que há alguns critérios para classificar o porte das empresas e, para 

este estudo foi utilizado o critério da receita bruta conforme a Lei Complementar Nº 

123/2006 de 14 de Dezembro de 2006:  

 

CAPÍTULO II - DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a 

sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
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empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: 

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais).   (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 

2016)     Produção de efeito 

  

 

No gráfico 2, tem-se o número de MPEs no território Norte Pioneiro, no Estado 

do Paraná e no Brasil: 

 

Gráfico 2 – Nº MPEs Ativas em 2017 por Território 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

 Sendo que, 47.876 MPEs ativas no Território Norte Pioneiro representam 4% 

do total de empresas do Estado do Paraná. 
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Gráfico 3 – Nº MPEs Ativas em 2017 por Território 
 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

 

2.2 INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS 

 

  

 As empresas que participaram da pesquisa para o desenvolvimento do 

trabalho são do setor de indústria de alimentos setor que “[...] encerrou 2016 com 

faturamento de R$ 614,3 bilhões, o que representou um crescimento nominal de 

9,3% em relação a 2015, de acordo com dados da Associação Brasileira das 

Indústrias da Alimentação (ABIA). (VALOR ECONÔMICO, 06-02-17)”. 

 Ainda sobre o setor:  

  

Denis Ribeiro, diretor do departamento econômico da Abia, observou que a 
média história de investimentos no setor é de R$ 11 bilhões por ano. Para o 
economista, com a recuperação da atividade brasileira, a produção do setor 
volta a crescer, podendo estimular investimentos no futuro. “O setor está 
voltando neste ano à normalidade. À medida que aumentar o uso da 
capacidade instalada as indústrias devem voltar a investir em novas 
fábricas”, disse Ribeiro. 
Projeções 
Para 2017, a Abia projeta avanço entre 0,6% e 1,2% na produção. Para as 
vendas reais, a Abia projeta incremento de 0,7% a 1,5%. Em 2016, o 
faturamento da indústria teve uma queda real de 0,63% As exportações 
deve variar entre US$ 37 bilhões e US$ 40 bilhões neste ano, calcula a 

entidade. (VALOR ECONÔMICO, 06-02-17) 

4% 

96% 
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Pioneiro
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 Nota-se que apesar do cenário econômico de 2016 não ter sido favorável a 

todos os setores, o setor de indústria de alimentos tem projeções para voltar a 

crescer. O setor trás ainda mais alguns destaques de 2016 segundo ao ABIA 

(Associação Brasileira de Indústria de Alimentação):  

 
 Importância para a balança: Alimentos processados – US$ 31,5 

bilhões; Balança Comercial do Brasil – US$ 47,7 bilhões;  
 Faturamento: 621,3 bilhões – 81% alimentos e 19% bebidas; 
 Investimento no setor: R$ 9,2 bilhões investidos; R$ 11,6 bilhões 

fusões e aquisições; 
 Emprego: Maio empregador  na indústria de transformação – 1,6  

milhão de empregos diretos; 
 Presença nas exportações: Processa 58% da produção agropecuária 

do país; representa em alimentos processados das exportações do 
agronegócio de alimentos e 19,7% das exportações totais brasileiras. 
(2017, Disponível em: http://www.abia.org.br/vsn/) 

 

Ao fazer o levantamento das MPEs do Território conforme o Gráfico 4 

constatou-se que 48% das empresas dos municípios do território norte pioneiro 

possuem o segundo maior número de empresa no setor de indústria de 

transformação, ou seja, de todas as empresas presentes no município  em quase 

metade deles o setor que fica em segundo lugar é o da indústria de transformação, o 

que demonstra uma forte presença deste setor no território. 

As indústrias de transformação abrangem as indústrias de alimentos por isso 

o levantamento foi feito de forma ampla para primeiramente saber qual é a presença 

de micro e pequenas empresas no setor da indústria no território. 

Gráfico 4 – Nº MPEs (Indústrias de Transformação) presentes no Território  

 

 Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 
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O setor de indústrias abrange diversas áreas que os setores comércio e  

serviço não tem muitas vezes, como a alta exigência por processos principalmente 

na área de produção e isso faz com que o gestor de uma indústria trabalhe ainda 

mais de forma integrada e dinâmica com sua equipe visando atingir os objetivos 

estratégicos da empresa.  

Vale frisar que, independente do setor ou porte, o gestor precisa entender e 

saber o que está acontecendo ao redor de sua empresa, no seu país e no mundo 

todo,  pois nos dias de hoje,  tomar decisões sem antes buscar informações, não só 

é arriscado, mas também pode ser fatal para o negócio. 

 

 

2.3 CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 

O cenário organizacional atual está cada vez mais competitivo devido às 

mudanças frequentes do ambiente, exigências dos consumidores e sociedade, das 

inovações tecnológicas, entre outros fatores, o que requer que as empresas 

busquem o conhecimento e aprendizagem organizacional constantemente para 

agrega-los à sua gestão de forma a obter melhorias em sua performance e, também, 

para que possam atuar no mercado de forma competitiva e sustentável. 

Com o passar do tempo diversas mudanças organizacionais ocorreram e, 

segundo Chiavenato (2014, p. 12): 

 

Estamos vivendo a Era da Informação. Em uma época de mudanças, 
transformações, complexidades e incertezas, a Administração está se 
tornando uma das mais importantes áreas da atividade humana. Vivemos 
em uma civilização na qual o esforço cooperativo do homem é a base 
fundamental da sociedade. E a tarefa básica da Administração é a de 
conseguir fazer as coisas por meio das pessoas e dos recursos disponíveis 
de maneira eficiente e eficaz. 

 

Diante disso, fica visível a importância de administrar qualquer negócio (o que 

fazer, como fazer), porque fazer, quando fazer e onde se quer chegar e, para isso, é 

essencial que as empresas realizem o planejamento estratégico, saibam  trabalhar 
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com pessoas e com os recursos disponíveis, façam menos com mais e dê um 

retorno positivo a seus stakeholders1. 

O cenário, sem dúvidas passou por diversas transformações, conforme 

podemos observar no Quadro 4: 

 

Quadro 4: Mudanças no meio corporativo 

 
Dimensões 

 

 
De 

 
Para 

Ambiente Externo 
Estabilidade, mudança 
progressiva e linearidade. 

Turbulência, 
descontinuidade e mudança 
exponencial. 

Organizações 
Máquina, como metáfora, 
sistema isolado e 
independente. 

Sistema vivo, ecossistema, 
interdependência e 
adaptabilidade. 

Sociedade e meio ambiente 
Restrições sujeitas a 
considerações 
custo/benefício 

Parte integrante do 
ecossistema da organização 

Interação 
Competição, regionalidade e 
relacionamento utilitário. 

Competição e cooperação, 
globalidade e 
relacionamento de 
qualidade. 

Estrutura 
Pirâmide e integração 
vertical 

Redes e integração 
horizontal 

Percepção de valor 
Avaliação objetiva de ativos 
tangíveis 

Avaliação subjetiva de ativos 
intangíveis 

Liderança 
Comando e controle, 
liderança centralizadora e 
restrita à organização. 

Líder como mentor, 
focalizador e símbolo, com 
liderança distribuída e 
abrangendo o ecossistema. 

Inovação 
Localizada, tarefa para 
Experts 

Cultural, distribuída e 
abrangendo o ecossistema 

Conhecimento 
Crescimento linear e acesso 
restrito 

Crescimento exponencial e 
acesso universal 

Aprendizado/Educação 
Função da escola e que se 
aprende uma vez para o 
resto da vida 

Função da escola e 
organização. Aprendizado 
contínuo para toda a vida 

Tecnologia da Informação 
Automação 
Mais tecnologia, menos 
pessoas. 

Informatização 
Maior conteúdo intelectual e 
transformação do trabalho 
em experiência mais rica e 
desafiadora 

Fonte: FNQ (2011, p. 12) – Adaptado pela Autora, 2017. 

 

 Após a leitura do quadro acima nota-se o quão primordial é a busca do 

conhecimento para que as empresas possam sobreviver, visto que as mudanças 

                                                 
1
 Stakeholder é o termo que originado das palavras em inglês: stake (interesse) e holder (possui), 

significando então partes interessadas e que, segundo o BPM CBOK são “Pessoas ou organizações 
que, de alguma maneira, tem interesse direto ou são impactadas por alguma ação específica.” (2013, 
p. 431). 

http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=86430&btOk=ok
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acontecem num piscar de olhos e aquelas que não possuem agilidade para analisar 

os cenários, as exigências e tomar decisões rápidas podem ficar para trás, perder a 

competitividade, estagnar no mercado e, dependendo do caso, chegar à falência. 

 Lacombe e Heilborn (2003, p. 489) relatam exatamente isso:  

 

Nos dias de hoje, com a velocidade das mudanças cada vez maior, o 

conhecimento torna-se a principal vantagem competitiva da organização. 

Saber como administrar o conhecimento crítico para o êxito e sobrevivência 

do negócio.  

 

Conforme Sertek et al. (2012, p. 45): 

 

Hoje existem duas alternativas muito claras: ou o profissional se prepara 
para essa nova situação ou se marginaliza no mercado de trabalho. Este, 
por sua vez, valoriza cada vez mais o que é propriamente humano: a 
inteligência criadora, a inovação e a capacidade de conduzir mudanças 

 

 Portanto, pessoas que ocupam um cargo de gerência, diretoria, entre outros 

cargos de alta gestão precisam ter uma visão sistêmica e diferenciada, saber 

analisar cenários, pontos fracos a serem minimizados e pontos fortes a serem 

potencializados, buscar inovações e diferenciais competitivos para a empresa, gerir 

melhor o seu tempo de modo a focar mais em atividades e questões estratégicas e 

não operacionais para tomarem decisões assertivas e eficazes diante  de todas 

estas variáveis, a fim de resultar em melhorias na performance do negócio 

continuamente. 

 São tantas as mudanças que as organizações passaram a perceber que, 

sozinhas não conseguem mais caminhar, é necessário buscar parcerias com o 

intuito de fazer mais aquilo que são excelentes e delegar a terceiros demais 

atividades, ou seja, as empresas estão estruturando-se em redes onde a competição 

permanece mas há entre elas , interdependência e colaboração pautadas numa 

relação de qualidade. Para frisar tais acontecimentos, a Fundação Nacional da 

Qualidade (FNQ) (2011, p.4) afirma: 

 

O cenário que se desenha no início do século XXI aponta para uma 
completa revolução organizacional, no sentido de que as organizações 
estão operando cada vez mais sob a forma de redes dinâmicas e abertas. 
As redes são viabilizadas pela complementaridade de múltiplas atividades e 



29 

 

pela comunhão de valores e princípios. Em seu conjunto constituem 
verdadeiros ecossistemas, onde seus integrantes, conscientes de sua 
interdependência, investem também significativamente na qualidade de 
suas relações. 

 

 O cenário torna-se cada vez mais desafiante conforme considerações de 

Drucker (2003, p. 171): 

 

[...] o desafio para a corporação é o de aprender como ser competitiva, a 
despeito de ser grande. Isso significa tornar-se voltada para o mercado. 
Significa embutir no sistema da empresa, um abandono organizado dos 
produtos e tecnologias de ontem. Significa organizar a empresa inteira ao 
redor da inovação. As grandes empresas terão que se tornar não só 
melhores, mas diferentes.  
 

 Manter-se neste ambiente altamente competitivo e instável não é nada fácil e, 

para isso, os gestores precisam estruturar a gestão e estar atentos a tudo o que 

acontece na empresa e ao seu redor, pois: 

 

Diante desse cenário de incertezas, oportunidades e constantes 
transformações globais, estruturar a gestão da empresa e se antecipar a 
essas mudanças passa a ser primordial para que as organizações tenham 
visão de futuro e saibam identificar seus pontos fortes e fracos, as ameaças 
e oportunidades de melhoria. (FNQ, 2011, p.6) 

 

 Contudo, vale frisar que não há segredos para administrar o negócio mas há 

diversos fatores que contribuem para a sobrevivência ou para a mortalidade das 

empresas, por isso a necessidade da visão sistêmica, a qual possibilita estar alerta a 

todos os acontecimentos que envolvem o negócio. 

 

 

2.3.1 Fatores Contribuintes para a Mortalidade/ Sobrevivência das Empresas 

  

 

 Conforme dito anteriormente o cenário exige agilidade, inovação, 

diferenciação, entre outros fatores para que as empresas sobrevivam neste mundo 

corporativo inconstante. Mas afinal, quais são os fatores que contribuem para a 

mortalidade e para a sobrevivência das empresas? 
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 Para buscar respostas a esta indagação “Entre julho e agosto de 2016, o 

SEBRAE realizou uma pesquisa com 2006 empresas, criadas nos anos de 2011 e 

2012” (SEBRAE, 201, p. 52) e listou, de acordo com a Quadro 5 abaixo, quais são 

estes fatores contribuintes que determinam a sobrevivência das organizações 

(coluna empresas ativas) e aqueles que determinam a mortalidades das 

organizações (coluna empresas inativas): 

 

Quadro 5 - Fatores Contribuintes para a Sobrevivência e Mortalidade das Empresas 

Fatores contribuintes Empresas Ativas Empresas Inativas 

S
IT

U
A

Ç
Ã

O
 A

N
T

E
S

 D
A

 A
B

E
R

T
U

R
A

 

CONDIÇÃO ANTERIOR 
DO 

EMPRESÁRIO  

MENOR proporção de 
desempregados (21%) 

MAIOR proporção de 
desempregados (30%) 

EXPERIÊNCIA 
ANTERIOR DO 
EMPRESÁRIO 

MAIOR proporção de 
pessoas com 

experiência anterior no 
mesmo 

ramo (71%) 

MENOR proporção de 
pessoas com 

experiência anterior no 
mesmo 

ramo (64%) 

MOTIVAÇÃO PARA 
ABRIR O NEGÓCIO 

MENOR proporção dos que 
abriram 

por exigência de 
cliente/fornecedor 

(12%) 

MAIOR proporção dos que 
abriram 

por exigência de 
cliente/fornecedor 

(23%) 

MAIOR proporção dos que 
abriram 

porque identificaram 
oportunidade 

ou porque desejavam ter o 
próprio 

negócio (59%) 

MENOR proporção dos que 
abriram 

porque identificaram 
oportunidade 

ou porque desejavam ter o 
próprio 

negócio (49%) 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 

TEMPO MÉDIO DE 
PLANEJAMENTO 

ANTES DE 
ABRIR A EMPRESA 

11 meses 8 meses 

RECURSOS 

MAIOR proporção que 
negociou 

prazos com fornecedores ou 
obteve empréstimo em 

bancos 
(39%) 

MENOR proporção que 
negociou 

prazos com fornecedores ou 
obteve empréstimo em 

bancos 
(23%) 

G
E

S
T

Ã
O

 D
O

 

N
E

G
Ó

C
IO

 

A EMPRESA 
COSTUMAVA COM 

MUITA FREQUENCIA  

Aperfeiçoar 
sistematicamente seus 
produtos e serviços às 

necessidades dos clientes 
(95%) 

Aperfeiçoar 
sistematicamente seus 
produtos e serviços às 

necessidades dos clientes 
(84%) 

Investir na capacitação da 
mão de 

obra e dos sócios (69%) 

Investir na capacitação da 
mão de 

obra e dos sócios (52%) 
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Estar sempre atualizado com 
respeito às novas 

tecnologias do 
seu setor (89%) 

Estar sempre atualizado com 
respeito às novas 

tecnologias do 
seu setor (78%) 

Realizar um 
acompanhamento 

rigoroso da evolução das 
receitas e 

das despesas ao longo do 
tempo 
(74%) 

Realizar um 
acompanhamento 

rigoroso da evolução das 
receitas e 

das despesas ao longo do 
tempo 
(65%) 

Diferenciar produtos e 
serviços 
(31%) 

Diferenciar produtos e 
serviços 
(24%) 

CAPACITAÇÃO EM 
GESTÃO 

EMPRESARIAL * 

MAIOR proporção que fez 
algum 

curso para melhorar o 
conhecimento sobre como 
administrar um negócio, 

enquanto 
tinha a empresa (51%) 

MENOR proporção que fez 
algum 

curso para melhorar o 
conhecimento sobre como 
administrar um negócio, 

enquanto 
tinha a empresa (34%) 

 
Fonte: SEBRAE (2016, P. 54) – Adaptada pela Autora, 2017. 

 

  

[...] verifica-se que, entre as empresas que fecharam, há uma proporção 
maior de empresários que estavam desempregados antes de abrir o 
negócio, que tinham pouca experiência no ramo, que abriram o negócio por 
necessidade e/ou exigência de cliente/fornecedor, que tiveram menos 
tempo para planejar o negócio, que não conseguiram negociar com 
fornecedores nem conseguiram empréstimos em bancos, que não 
aperfeiçoavam seus produtos/serviços, que não investiam na capacitação 
da mão-de-obra, que inovavam menos, que não faziam o acompanhamento 
rigoroso de receitas e despesas, que não diferenciavam seus produtos e 
que não investiam na sua própria capacitação em gestão empresarial. 
Por outro lado, entre as empresas que continuavam em atividade, havia 
uma menor proporção de desempregados, e uma maior proporção de 
empresários com maior experiência no ramo, que abriram o negócio porque 
identificaram uma oportunidade e/ou que desejavam ter o próprio negócio, 
que tiveram mais tempo para planejar, que conseguiram negociar com 
fornecedores e obter empréstimos em bancos, que aperfeiçoavam seus 
produtos/serviços, que investiam na capacitação da mão-de-obra, que 
inovavam mais, que faziam o acompanhamento rigoroso de receitas e 
despesas, que diferenciavam seus produtos em relação ao mercado e que 
investiam na sua própria capacitação em gestão empresarial (SEBRAE, 
2016, p. 53) . 

 

Diante dos dados desta pesquisa verifica-se nitidamente a diferença entre 

empresários que buscaram informações, realizaram planejamento, inovaram, 

investiram em capacitações, analisaram cenários para perceber as oportunidade e 

ameaças, daqueles que se quer buscaram informações, não procuraram diferenciais 

competitivos. O “jogo” corporativo é muito claro, não dá para ficar parado achando 
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que as coisas vão acontecer do mesmo modo não há como evoluir se os gestores 

não pensam em estratégias, não as colocam num plano e traçam as metas. 

Para tanto é essencial ter um olhar diferenciado para tudo, ter uma visão de 

futuro e, com base nisto formular as estratégias, o que fazer para cumprir a visão da 

empresa e, para isso, não basta ter o planejamento estratégico, é preciso entender o 

que é, como se faz, para que serve e, principalmente ter a consciência de que, se 

este ficar apenas no papel de nada adiantará investir em planejamento se nada que 

contenha nele fora praticado. 

 

 

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

 

A prática de planejar é algo que deveria fazer parte do dia-a-dia de todas as 

pessoas para que os resultados das ações fossem mais eficazes. Planejar é prever 

os fatos que irão ou poderão ocorrer e tomar medidas necessárias para antecipá-las 

ou enfrenta-las de outra forma.  

 Segundo pensamentos de Lacombe e Heilborn (2003, p. 162) “Planejar é, 

portanto, decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e 

quem deve fazer”. 

Oliveira (2011, p. 4) afirma que o planejamento estratégico: 

    

Corresponde ao estabelecimento de um conjunto de providências a 
serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende 
a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tem condições e 
meios de agir dobre as variáveis e fatores, de modo que possa 
exercer alguma influência; o planejamento é, ainda, um processo 
contínuo, um exercício mental que é executado pela empresa, 
independentemente, de vontade específica de seus executivos. 

 

 Chiavenato (2009, p. 30) relata que “O planejamento estratégico é um 

processo de formulação e execução de estratégias organizacionais para buscar a 

inserção da organização e de sua missão no ambiente onde ela atua”. 
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 Apesar de cada autor apresentar o seu pensamento, em todas as 

considerações fica evidente que o planejamento sucede para direcionar a empresa 

rumo ao alcance de seus objetivos estratégicos. 

 Chiavenato (2009, p. 30) aponta ainda que: 

 

As evidências mostram que as organizações que planejam 
estrategicamente, em geral, alcançam um desempenho superior às demais. 
As organizações bem-sucedidas buscam uma adequação apropriada entre 
as condições do ambiente externo e sua estratégia. Por sua vez, a 
estratégia define a estrutura organizacional e os processos internos no 
sentido de alcançar efeitos altamente positivos sobre o desempenho 
organizacional. 

 

 Além de cumprir com todas as exigências do cenário organizacional atual 

ditas no decorrer do trabalho, a empresa necessita de um planejamento estratégico 

detalhado e extremamente elaborado para obter melhorias na performance do 

negócio, uma vez que, sem direcionamento estratégico a organização deixa de 

trabalhar para busca a excelência e cumprimento de sua missão e visão, e atua 

simplesmente para realizar atividades operacionais. 

Para que os resultados sejam positivos é imprescindível respeitar alguns 

princípios gerais que, de acordo com Oliveira (2011, p. 6-8) são quatro os princípios 

gerais do planejamento: 

a) O Princípio da contribuição aos objetivos e, nesse aspecto, o 
planejamento deve, sempre visar aos objetivos máximos da 
empresa. [...] 

b) O princípio da precedência do planejamento, corresponde a 
uma função administrativa que vem antes das outras 
(organização, gestão de pessoas, direção e controle). [...] 

c) O princípio das maiores influência e abrangência, pois o 
planejamento pode provocar uma série de modificações nas 
características da empresa. [...] 

d) O princípio das maiores eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Os princípios listados acima devem ser respeitados para que o processo 

tenha êxito. Em hipótese alguma devem ser considerados os objetivos de parte da 

empresa ou apenas de algumas pessoas, é imprescindível que o planejamento 

estratégico contemple o máximo de objetivos possíveis de toda a organização, afinal 

ela não está sozinha e também não chegará a lugar algum se não agir de forma 

integrada.  
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Conforme Chiavenato & Matos (2009, p. 4) : 

 

Os empresários sem visão tomam decisões sem analisar alternativas, só 
vislumbradas tarde demais, depois das consequências. Apelam então para 
o planejamento estratégico, como se fosse a grande cura. Nada adianta ter 
uma estratégia sem ter visão estratégica, que por sua vez não existe sem 
pensamento estratégico. É imprescindível que se pense coletivamente, que 
se demande educação empresarial e que se crie espaços e situações para 
uma reflexão contínua sobre as realidades organizacionais.  
De repente, as empresas despertaram para a necessidade de se planejar e 
criaram burocratizações sofisticadas por meio de um exercício acadêmico, 
gerador de novas frustrações. Sem o desenvolvimento de um pensamento 
estratégico coletivo não há um planejamento confiável – e o produto disso 
são a racionalizações teóricas, arquiváveis.  

 

Quando tocamos no assunto planejamento estratégico é comum os 

empresários dizerem que possuem e que, por sinal, está bem elaborado, porém 

enganam a si mesmo achando que só o fato de tê-lo em sua empresa será o 

suficiente para obter alta performance e excelência contínua e esquecem que, se 

não colocado em prática, é apenas mais um papel, uma tarefa e tempo perdidos. 

 

 

2.4.1 Tipos de Planejamento 

 

 

Como foi dito anteriormente mais importante que possuir o planejamento 

estratégico é possuir a visão estratégica e, para auxiliar as empresas neste processo 

CHIAVENATO (2009, p. 30-31) destaca que há três formas de planejamento 

(estratégico, tático e operacional)l: 

 

1. Planejamento estratégico: É o planejamento mais amplo, e 
abrange toda a organização. Suas características são: 

 Horizonte temporal: projetado para o longo prazo, tendo suas 
consequências e efeitos estendidos por vários anos. 

 Abrangência: envolve toda a organização como um todo, todos os 
seus recursos e áreas de atividade, e preocupa-se em atingir os 
objetivos em nível organizacional. 

 Conteúdo: genérico, sintético e abrangente. 
 Definição: é definido pela cúpula da organização (em nível 

institucional) e corresponde ao plano maior ao qual todos os 
demais planos estão subordinados. 
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2.  Planejamento tático: É o planejamento que abrange cada 
departamento ou unidade da organização. Suas características 
são: 

 Horizonte temporal: projetado para o médio prazo, geralmente 
para o exercício anual. 

 Abrangência: envolve cada departamento, com seus recursos 
específicos, e preocupa-se em atingir os objetivos departamentais. 

 Conteúdo: é menos genérico e mais detalhado que o 
planejamento estratégico. 

 Definição: é definido em nível intermediário, em cada 
departamento da organização. 

 

3.  Planejamento operacional: É o planejamento que abrange cada 
tarefa ou atividade específica. Suas principais características são: 

 Horizonte temporal: é projetado para curto prazo, para o imediato. 
 Abrangência: envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e 

preocupa-se com o alcance de metas específicas. 
 Conteúdo: é detalhado, específico e analítico. 
 Definição: é definido no nível operacional e focado em cada tarefa 

ou atividade. 
 

Nota-se que cada tipo de planejamento citado acima está ligado a um nível 

hierárquico da organização, ou seja, cada planejamento é executado por um nível e 

todos necessitam estar alinhados entre si, rumo aos objetivos comuns da 

organização como um todo. De acordo com Oliveira (2011, p. 16): 

 

“De forma resumida, o planejamento estratégico relaciona-se com objetivos 
de longo prazo e com estratégias e ações para alcança-los que afetam a 
empresa como um todo, enquanto o planejamento tático relaciona-se a 
objetivos de mais curto prazo e com estratégias e ações que, geralmente, 
afetam somente parte da empresa.  

 

 O planejamento operacional, por sua vez, é formulado pelos níveis 

operacionais da organização, cujo foco são as atividades rotineiras da empresa. 

Contudo, Chiavenato (2009, p. 31) afirma que: 

 

O planejamento estratégico está relacionado com os objetivos  
organizacionais que afetam a viabilidade e a evolução da organização. Mas, 
aplicado isoladamente, se mostrará insuficiente, pois não se trabalha 
apenas com as ações mais imediatas e operacionais. É preciso que no 
processo de planejamento estratégico, sejam elaborados de maneira 
integrada e articulada todos os planos táticos e operacionais [...]. 
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 É de extrema importância que haja integração entre os planejamentos da 

empresa e que o planejamento estratégico não seja aplicado isoladamente, uma vez 

que, se aplicado de forma adequada e eficaz a organização poderá elevar os seus 

ganhos e minimizar os riscos no longo prazo. Para isso é primordial que o gestor 

saiba como está o nível de maturidade de sua gestão e para isso, falar-se-á à diante 

sobre como fazer tal medição e buscar a excelência organizacional de forma 

estratégica.  

 

 

2.5 O MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO DA FNQ 

 

 Para que os gestores saibam como está a gestão do negócio é preciso 

mensurá-la de alguma forma. Para tanto, para o presente estudo, utilizar-se-á como 

ferramenta de mensuração o nível de gestão das empresas o Modelo de Excelência 

da Gestão (MEG), o qual foi criado pela FNQ - Fundação Nacional da Qualidade. 

  

2.5.1 Fundação Nacional da Qualidade - FNQ 

 

 

 A Fundação Nacional da Qualidade é: 

 

[...] é um centro brasileiro de estudo, debate e irradiação de conhecimento 
sobre excelência em gestão. Há quase 20 anos, a entidade promove a 
qualidade da gestão, contribuindo para o aumento da competitividade das 

organizações e do Brasil. FNQ (2011, p. 10) 

 

 Sua história inicia-se: 

 

Com a abertura da economia brasileira, no início da década de 90, alguns 
empresários detectam a necessidade de adotar padrões internacionais para 
orientar, avaliar e reconhecer a gestão, em busca de mais qualidade e 
competitividade. 
Em 11 de outubro de 1991, um grupo formado por representantes de 39 
organizações privadas e públicas instituíram, em São Paulo, a Fundação 
para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ). 
A entidade sem fins lucrativos foi criada para administrar o Prêmio Nacional 
da Qualidade® (PNQ) e as atividades decorrentes do processo de 
premiação, em todo o território nacional. 
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Tem início, assim, uma trajetória em busca das melhores práticas da gestão 
para o aumento da competitividade das organizações e do Brasil. 
Em 2005, a Fundação promove uma ampla reestruturação. Elege uma nova 
Governança na Assembléia Geral de Membros, reformula a sua logomarca 
e retira o nome prêmio da sigla, passando a se chamar Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ). 
Também redefine sua missão visão e objetivos e incorpora aos Critérios de 
Excelência novas práticas de gestão com tendências de organizações 
Classe Mundial, entre elas a sustentabilidade, a responsabilidade 
corporativa e a valorização das pessoas, da qualidade de vida e da 
diversidade.  
As parcerias se ampliam. A FNQ firma convênio com a Fundación  para la 
Gestión de la Calidad (Fundibeq). Junto com o Sebrae Nacional, passa a 
disseminar o MEG entre as MPEs. Também consolida a Rede Nacional da 
Gestão Rumo à Excelência e lança a publicação Critério Rumo à Excelência 
(modelo e instrumento de avaliação utilizado nas premiações regionais e 
setoriais). Estabelece, ainda, parceria na Rede Cooperação Brasil. 
Em 2007, remodela os Fundamentos da Excelência da Gestão, em 
consonância aos princípios e valores que passaram a nortear as suas 
atividades. 
Em 2011, a FNQ redefine sua Missão, Aspiração, Crenças e 
Compromissos. FNQ <www.fnq.org.br> 

 

 O papel da FNQ é muito importante, pois: 

 

“[...] por meio do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG), contribui para 

que as organizações brasileiras promovam a melhoria da sua gestão e 

desenvolvam-se de forma ética e sustentável, gerando valor à sociedade, 

em ambientes cada vez mais voláteis e exigentes (FNQ 2013, p. 5).” 

 

2.5.2 Modelo de Excelência da Gestão (MEG) 

 

 

 De acordo com apontamentos da FNQ (2013, p. 11): 

 

O Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) está alicerçado por um 
conjunto de conceitos fundamentais descritos na publicação “Conceitos 
Fundamentais da Excelência em Gestão”. A publicação também aborda o 
contexto social, tecnológico e econômico em que as organizações atuam, 
bem como o posicionamento conceitual da FNQ para a organização no 
século 21. 

 

 Vale ressaltar que o MEG é reconhecido internacionalmente e: 
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Juntamente com os Critérios e Fundamentos da Excelência da Gestão, 
constituem um modelo sistêmico da gestão, que incorpora as técnicas mais 
atualizadas e bem-sucedidas de administração. Mais do que apresentar 
conceitos de alinhamento e estruturação dos componentes gerenciais, o 
uso do MEG possibilita as organizações o exercício da autoavaliacao e a 
implantação de um programa de excelência da gestão, o que permite a 
organização ter foco em resultados, maior cooperação interna, 
compartilhamento de informações e aprendizado, melhora do clima 
organizacional, elevação do desempenho financeiro e aumento da 
competitividade. FNQ (2011, p. 5). 

 

 O MEG está baseado em 13 Fundamentos da Excelência e é executado por 

Oito Critérios de Excelência, os quais serão apresentados a seguir. 

 

 

2.5.2.1 Características do MEG 

 

 

 Conforme foi dito anteriormente o MEG é um modelo de referência, para tanto 

adequa-se a qualquer empresa, seja esta pequena ou grande. 

Assim como todo modelo o MEG também possui características que o faz com 

que este seja diferenciado, são elas:  

 

 Modelo Sistêmico: Possui um conceito de aprendizado e melhoria 
contínua, pois seu funcionamento é inspirado no ciclo PDCL (Plan, Do, 
Check, Learn). 

 Não é prescritível: Isso é possível porque o MEG é considerado um 
modelo de referência e aprendizado, no qual não existe prescrição na 
sua implementação de práticas de gestão.  O modelo não dita regras, 
nem indica ferramentas, estrutura ou forma de gerir o negócio, mas 
levanta questionamentos, permitindo um exercício de reflexão sobre a 
gestão e a adequação de suas práticas aos conceitos de uma empresa 
classe mundial. 

 Adaptável a todo tipo de organização: O MEG permite às organizações 
adequar suas práticas de gestão aos conceitos de uma empresa classe 
mundial, respeitando a cultura existente. O modelo tem como foco o 
estímulo à organização para obtenção de respostas, por meio de 
práticas de gestão, sempre com vistas à geração de resultados que 
tornem a organização mais competitiva. 

 (FNQ, p. 7) Disponível em: <www.fnq.org.br/e-book_MEG.pdf> 

 

 

 

 

http://www.fnq.org.br/e-book_MEG.pdf
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2.5.2.2 Estrutura do MEG 

 

O Modelo de Excelência da gestão é estruturado em 13 Fundamentos de 

Excelência e para ser colocado em prática baseia-se em 8 Critérios de Avaliação. 

 

 

2.5.2.3 Critérios de Avaliação  

 

 Segundo a FNQ (2011, p. 8) os critérios “São requisitos afins agrupados por 

meio de uma lógica pré-definida”, isto é, são um conjunto de questões que definem 

às exigências de um sistema de gestão para buscar a excelência organizacional de 

maneira competitiva, sustentável e contínua. 

 A representação do MEG conforme Figura 2, abaixo, “organiza seus oito 

Critérios de forma sistêmica, evidenciando o seu caráter interdependente e 

complementar, visando a geração de resultados”. (FNQ (2011, p. 11), sendo que 7 

correspondem a Processos Gerenciais e 1 corresponde a Resultados: 

 

Figura 2: Representação do MEG 

 

Fonte: FNQ (2011, p. 11) 
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 “A figura representativa dos Critérios de Avaliação simboliza a organização, 

considerada como um sistema orgânico e adaptável ao ambiente externo”. (FNQ, 

2013, p. 13). 

 Para melhor compreensão dos 8 Critérios, apresentar-se-á a definição de 

cada um deles de acordo com a FNQ (2013, p. 35-91) ; 

 

1. Liderança: Este Critério aborda os processos gerenciais relativos à 
cultura organizacional e desenvolvimento da gestão, governança, 
levantamento de interesses das partes interessadas, exercício da liderança 
e análise do desempenho da organização. (p. 35) 
 
1.1 Cultura organizacional e desenvolvimento da gestão:  
Este item aborda os processos gerenciais utilizados para estabelecer 
valores e princípios organizacionais e padrões de conduta, identificar e 
desenvolver elementos da cultura organizacional, manter a comunicação 
com todos os públicos, estabelecer padrões, controlar e melhorar processos 
gerenciais, e para obter e utilizar as melhores práticas de gestão. (p. 36) 
 
1.2 Governança 
Este item aborda os processos gerenciais utilizados para estabelecer 
diretrizes, assegurar a conformidade com requisitos e diretrizes, gerenciar 
riscos aos quais a organização está sujeita, tomar decisões e comunicar 
fatos importantes, e prestar contas pela direção das ações e resultados 
alcançados. (p. 38) 
 
1.3 Levantamento de interesses e exercício da liderança 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para identificar partes 
interessadas e levantar seus interesses; identificar necessidades e 
expectativas dos controladores e demais partes interessadas, traduzindo-as 
em requisitos; identificar redes de atuação, bem como os processos 
gerenciais da direção empregados para exercício da sua liderança e 
interação com as partes interessadas. (p. 40) 
 
1.4 Análise do desempenho da organização 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para selecionar 
indicadores e informações, visando à análise do desempenho,identificar e 
obter referenciais comparativos, analisar o desempenho operacional e 
estratégico da organização, em termos de alcance de metas, 
competitividade e de atendimento de requisitos de partes interessadas, bem 
como acompanhar a implementação das decisões decorrentes da análise. 
(p. 42-88) 
 
 
2. Estratégias e Planos: Este Critério aborda os processos gerenciais 
relativos à formulação e à implementação das estratégias. (p. 45) 
 
2.1 Formulação das estratégias 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para analisar o 
macroambiente, os mercados, o setor de atuação, os ativos intangíveis e o 
ambiente interno, e para definir as estratégias e avaliar o modelo de 
negócio. (p. 46) 
 
2.2 Implementação das estratégias 
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Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para definir indicadores, 
estabelecer e desdobrar metas e planos de ação pelos processos, alocar 
recursos e acompanhar a implementação dos planos de ação. (p. 48) 
 
 
3. Clientes: Este Critério aborda os processos gerenciais relativos à 
análise e desenvolvimento de mercado e ao relacionamento com clientes. 
(p. 51) 
 
3.1 Análise e desenvolvimento de mercado 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para analisar o 
mercado, entender as necessidades e expectativas dos clientes, 
desenvolver e proteger as marcas, tornar os produtos e as marcas 
conhecidos, bem como para avaliar a imagem perante os clientes e 
mercados. (p. 52) 
 
3.2 Relacionamento com clientes Este Item aborda os processos 
gerenciais utilizados para permitir que o cliente tenha acesso à organização, 
avaliar a satisfação, insatisfação e fidelidade dos clientes, e utilizar as 
informações para melhoria e desenvolvimento de parcerias. (p. 54) 
 
 
4. Sociedade: Este Critério aborda os processos gerenciais relativos à 
responsabilidade socioambiental e ao desenvolvimento social. (p. 57). 
 
4.1 Responsabilidade socioambiental 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para traduzir a 
legislação em requisitos de desempenho, tratar os impactos dos produtos, 
processos e instalações, prevenir acidentes na sociedade e no meio 
ambiente, propiciar a acessibilidade e promover ações voluntárias visando 
ao desenvolvimento sustentável. (p. 58) 
4.2 Desenvolvimento social 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para identificar as 
necessidades e expectativas da sociedade a fim de promover o 
desenvolvimento social, bem como avaliar sua satisfação e utilizar as 
informações obtidas para a melhoria das ações sociais, avaliação e zelo 
pela imagem da organização perante a sociedade. (p. 60) 
    
 
5. Informações e Conhecimentos: Este Critério aborda os processos 
gerenciais relativos às informações da organização e ao conhecimento 
organizacional. (p. 63) 
 
5.1 Informações da organização 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para identificar 
necessidades de informação e de seu tratamento, definir, desenvolver, 
implantar e melhorar os sistemas de informação, integrar as informações da 
organização com as partes interessadas externas e disponibilizá-las, 
mantida a segurança das informações. (p. 64) 
 
5.2 Conhecimento da organização 
Este Item aborda a implementação de processos gerenciais utilizados para 
identificar, desenvolver, reter, proteger, difundir e utilizar os conhecimentos 
necessários para realizar as operações e implementar as estratégias da 
organização. (p. 66) 
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6. Pessoas: Este Critério aborda os processos gerenciais relativos aos 
sistemas de trabalho, à capacitação e desenvolvimento e à qualidade de 
vida. (p. 69) 
 
6.1  Sistemas de trabalho 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para definir a 
organização do trabalho, identificar competências, selecionar e integrar 
pessoas, avaliar e planejar a melhoria do desempenho, bem como para 
remunerar e reconhecer as pessoas, buscando o alto desempenho. (p. 70) 
 
6.2 Capacitação e desenvolvimento 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para identificar as 
necessidades de capacitação e desenvolvimento das pessoas, conceber e 
avaliar a eficácia dos programas de capacitação e desenvolvimento, 
identificar e preparar novos líderes e sucessores, e desenvolver as pessoas 
como indivíduos, cidadãos e profissionais. (p. 72) 
 
6.3 Qualidade de vida 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para tratar os riscos 
relacionados à saúde e segurança, identificar as necessidades e 
expectativas, avaliar o bem-estar, satisfação e comprometimento das 
pessoas, promover a qualidade de vida e manter um clima organizacional 
favorável à criatividade, à inovação e à excelência no desempenho. (p. 74) 
 
 
7. Processos: Este Critério aborda os processos gerenciais relativos aos 
processos da cadeia de valor, processos relativos a fornecedores e 
processos econômico-financeiros. (p. 77) 
 
7.1 Processos da cadeia de valor 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para identificar 
requisitos de processos e produtos, projetar, analisar e melhorar produtos e 
processos, considerando as inovações, novas tecnologias e as 
características dos produtos e processos de concorrentes ou de outras 
organizações de referência. (p. 78) 
 
7.2 Processos relativos a fornecedores 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para desenvolver a 
cadeia de suprimentos, conhecer, qualificar, selecionar, monitorar e avaliar 
os fornecedores, bem como para comprometê-los com a excelência. (p. 80) 
 
7.3 Processos econômico-financeiros 
Este Item aborda os processos gerenciais utilizados para monitorar os 
impactos na sustentabilidade econômico-financeira da organização, 
assegurar os recursos para apoiar as operações e as estratégias, 
quantificar, tratar e monitorar os riscos mais significativos 
que podem afetar as demonstrações financeiras, bem como para elaborar e 
controlar o orçamento. (p. 82) 
 
 
8. Resultados: Este critério aborda a apresentação de resultados 
estratégicos e operacionais relevantes para a organização, na forma de 
indicadores que permitam avaliar, no conjunto, a melhoria dos resultados, o 
nível de competitividade e o cumprimento de compromissos com requisitos 
de partes interessadas, nas perspectivas econômico-financeira, 
socioambiental e relativas a clientes e mercados, a pessoas e aos 
processos da cadeia de valor. (p. 85) 
 
8.1 Econômico-financeiros 
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Este Item aborda os resultados econômico-financeiros da organização. (p. 
88) 
 
8.2 Sociais e ambientais 
Este Item aborda os resultados sociais e ambientais da organização. (p. 88) 
 
8.3 Relativos a clientes e mercados 
Este Item aborda os resultados relativos aos clientes e mercados-alvo da 
organização. (p. 88) 
 
8.4 Relativos às pessoas 
Este Item aborda os resultados relativos às pessoas da força de trabalho. 
(p. 90) 
 
8.5 Relativos aos processos 
Este Item aborda os resultados relativos aos produtos, aos processos da 
cadeia de valor, aos fornecedores e aos demais processos de gestão 
transversais. 

  

“Os oito Critérios de Excelência estão subdivididos em 23 itens de avaliação, 

cada um deles com questões ou solicitações específicas. Desses itens, 18 referem-

se a processos gerenciais e cinco a resultados organizacionais” FNQ (2013, p. 20). 

 Cada Critério definido o acima possui um objetivo, porém ao implementar o 

MEG é necessário que todos sejam abordados visto que: 

 

Ao utilizar os Critérios de Excelência como referência, uma organização, 
pública ou privada, pode implantar um programa de melhoria da gestão por 
meio de autoavaliações, e obter um profundo diagnóstico do sistema de 
gestão, além de poder se candidatar ao Prêmio Nacional da Qualidade® 
(PNQ). FNQ (2013, p. 17) 

 

 Definidos os critérios fica mais fácil entender a lógica da Figura 2 

(Representação do MEG), a qual pode ser explicada pelo conceito do PDCL - iniciais 

em inglês de Plan (planejar), Do (executar), Check (monitorar) e Learn (aprender). 

Para melhor compreender esta representação há uma lógica:  

 

[...] o direcionamento da organização, dado pela Liderança, ouvindo os 
Clientes e a Sociedade, e definido por meio das Estratégias e Planos; a sua 
implementação e realizada por meio das Pessoas, que compõem a forca de 
trabalho, utilizando-se dos Processos existentes na organização; e todo 
esse ciclo, ao ser executado, devera conduzir a Resultados, que devem ser 
analisados e entendidos, gerando Informações e Conhecimento para serem 
utilizados no processo de tomada de decisão, gerando um novo ciclo de 
gestão. Cada um dos Critérios que compõem o MEG e subdividido em itens. 
O conjunto completo dos requisitos de cada item pode ser encontrado nos 
Critérios de Excelência e sua explicação detalhada, nos Cadernos de 
Excelência. FNQ (2011, p. 11). 
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  Na Figura 2: Representação do MEG (p. 35) observa-se como é estabelecida 

a representação da organização. Já a figura 3 (abaixo), pode se observar os 

elementos e enfoques utilizados por meio de critérios de excelência a fim de 

alcançar os resultados desejáveis a partir do planejamento estratégico da 

organização. 

 

Figura 3: Modelo Sistêmico de Gestão 

 

Fonte: FNQ (2011, p. 11) 

 

As organizações que buscam a excelência e melhoria contínua através de 

suas práticas de gestão precisam ter em mente que, para isso, será primordiar 

atender aos requisitos que cada um dos critérios e, quanto mais próximo a tais 

requisitos, maiores serão as melhorias na performance do negócio. 

 

 

2.5.2.4 Fundamentos de Excelência  

 

Segundo a FNQ (2011, p. 12): 
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Os Fundamentos da Excelência expressam esses conceitos reconhecidos 
internacionalmente e que se traduzem em práticas ou fatores de 
desempenho encontrados em organizações líderes de classe mundial, que 
buscam constantemente se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças. 

 

 De acordo com o Quadro 6, são 13 os Fundamentos da Excelência: 

 

Quadro 6 - Fundamentos da Excelência 

 

FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA 

 

Pensamento sistêmico 

Entendimento das relações de interdependência entre os 

componentes de uma organização, bem como entre a 

organização e o ambiente externo. 

Aprendizado 

organizacional 

Busca/ alcance de um novo patamar de conhecimento para a 

organização por meio da percepção, reflexão, avaliação e 

compartilhar experiências. 

Cultura de inovação 

Promoção da criatividade, experimentação e implementação de 

novas ideias que possam gerar um diferencial competitivo para a 

organização. 

Liderança e constância 

de propósitos 

Atuação aberta, democrática, inspiradora e motivadora, para  

desenvolver a cultura da excelência, à promoção de relações de 

qualidade e à proteção dos interesses das partes interessadas. 

Orientação por 

processos e informações 

Compreensão/segmentação das atividades /processos da 

organização que agreguem valor as partes interessadas, a 

tomada de decisões e execuções de ações com base na medição 

e análise do desempenho,  considerando as informações 

disponíveis, além de incluir os riscos identificados. 

Visão de futuro 

Compreensão dos fatores que afetam a organização, seu 

ecossistema, e o ambiente externo no curto e no longo prazo, 

visando a sal perenização. 

Geração de valor 

Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade 

da organização pelo aumento de valor tangível e intangível de 

forma sustentada para todas as partes interessadas. 

Valorização das pessoas 

Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições 

para que se realizem profissionalmente e humanamente, 

maximizando seu desempenho: comprometimento, 

desenvolvimento de competências e espaço para empreender. 

Conhecimento sobre o 

cliente e o mercado 

Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando 

à criação de valor de forma sustentada para o cliente e, 
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consequentemente, gerando maior competitividade nos 

mercados. 

Desenvolvimento de 

parcerias 

Desenvolvimento de atividades em conjunto com outras 

organizações, a partir da plena utilização das competências 

essenciais de cada uma, objetivando benefícios para ambas as 

partes 

Responsabilidade social 

Atuação que se define pela relação ética e transparente da 

organização com todos os públicos que se relaciona, voltada para 

o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para gerações futuras; 

respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais como parte integrante da estratégia da 

organização. 

 
Fonte: FNQ (2011, p. 7) Adaptada pela Autora 2017. 

 

 

2.5.3 Correlação dos Fundamentos e Critérios do MEG x Planejamento 

Estratégico 

 

 Os estudos da FNQ (2011, p. 8) apontam que: 

 

Os Fundamentos Pensamento Sistêmico, Aprendizado Organizacional, 
Cultura de Inovação e Desenvolvimento de Parcerias são transversais e se 
desdobram em requisitos constantes nos diversos Critérios e, 
principalmente, em fatores de avaliação. Já os demais Fundamentos se 
desdobram em requisitos mais diretamente ligados aos Critérios, ou seja, 
Liderança e Constância de Propósitos, com o Critério 1 Liderança, Visão de 
Futuro, com o Critério 2 Estratégia e Planos, e assim sucessivamente. 

 

 Diante desta citação acima, apresentar-se-á o inter-relacionamento dos 

Fundamentos e Critérios do MEG, conforme Figura 4: 
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Figura 4: Inter-relacionamento de Fundamentos e Critérios. 

 

Fonte: FNQ (2011, p. 9). 

 

 Observa-se que os Critérios e Fundamentos do Modelo de Excelência da 

Gestão possuem um elo de ligação onde o efeito de um resulta no outro, mas o que 

é que este Modelo, seus critérios e fundamentos têm a ver com o Planejamento 

Estratégico? 

 O MEG é aplicado em forma de diagnóstico, o qual contempla 37 questões 

separadas em 8 partes, as quais estão associadas aos critérios de Excelência. 

Respondidas as 37 perguntas o profissional que aplicou irá analisar o diagnóstico e 

fará uma pontuação a qual servirá como parâmetro para saber qual é o nível de 

maturidade da gestão. 

 Com este diagnóstico em mãos consigo visualizar quais são as áreas que 

necessitam de aperfeiçoamentos, se as estratégias foram válidas ou não e é nesta 

hora que entra o planejamento estratégico, ou seja, com base na devolutiva do MEG 

não preciso de muitos esforções para buscar informações para alimentar o 

planejamento estratégico e o MEG poderá servir de base para avaliar se a 

estratégias e planos traçadas no planejamento estão dando resultados ou não. 
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 3. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho constitui-se de pesquisa 

bibliográfica e exploratória, conforme pensamentos de Gil (2002, p. 44) onde este 

afirma que “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, enquanto que, a 

pesquisa exploratória “[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. (GIL, 2002, 

p. 41). 

Além da pesquisa bibliográfica e exploratória, utilizou-se também como 

ferramenta para desenvolvimento do trabalho um questionário online com um grupo 

de empresários do setor de indústria de alimentos do território Norte Pioneiro do 

Paraná. 

O questionário foi elaborado pela autora através da construção de seis 

perguntas-chave destinadas a avaliar o problema do presente estudo, captar a 

percepção dos empresários em relação ao potencial de gestão do seu negócio e 

quais fatores são relevantes para melhoria na performance do mesmo, o qual está 

disponibilizado ao término do trabalho em anexos. 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Conforme fora exposto no decorrer do trabalho, o que se quer analisar é se a 

Adoção do Modelo de Excelência da Gestão contribui para a melhoria na 

performance do negócio. 

 Como esta é a etapa de apresentação dos resultados, serão informados a 

seguir os dados da pontuação do MEG obtido pelas 5 indústrias de alimentos e, em 

logo após, o resultado do questionário online que fora aplicado com os empresários, 

a fim de analisar quais foram os fatores que contribuíram para a evolução no nível 

de gestão das empresas e qual a percepção dos empresários sobre o potencial de 

gestão do próprio negócio. 
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 O MEG foi aplicado em 2015 e 2016 num grupo de 15 indústrias de alimentos 

do Território Norte Pioneiro do Paraná e deste grupo retirou-se uma amostragem de 

5 empresas para avaliar a sua gestão, onde a pontuação pode variar de 0 a 100 

pontos, conforme Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Pontuação MEG das Empresas 

PONTUAÇÃO DO MEG 

Empresa 2015 2016 Evolução (%) 

Empresa A 53,6 66,17 23,45% 

Empresa B 49,17 60,94 23,94% 

Empresa C 52,99 77,27 45,82% 

Empresa D 45,62 72,87 59,73% 

Empresa E 60,87 72,01 18,30% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Nota-se que todas as empresas evoluíram de um ano para o outro, nenhuma 

ficou estagnada e que a empresa C teve a maior evolução, enquanto a empresa E 

teve a menor evolução. A empresa C foi que teve maior pontuação no MEG e que, 

dentre a 5 foi a que teve a segunda maior evolução. 

 A seguir serão apresentados os gráficos referentes ao questionário online 

aplicado para os proprietários das empresas A, B, C, D e E. 

 A primeira pergunta do questionário foi em relação ao fato de mensurar o nível 

de maturidade de gestão, que de acordo com o Gráfico 5, 60% dos empresários 

disseram que há uma importância muito grande e 40% que a importância grande em 

medir o nível da gestão. 
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Gráfico 5 - Importância sobre a mensuração do nível de gestão do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 Para validar a questão anterior, onde consideraram ser importante medir no 

nível de maturidade de gestão, os empresários foram questionados na segunda 

pergunta se antes de aplicarem o MEG, eles avaliavam o nível de gestão e, 

conforme o Gráfico 6, 100% dos empresários afirmaram que avaliavam sim o nível 

da gestão. 

 

Gráfico 6 - Avaliação do Nível de Gestão antes da Aplicação do MEG 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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 A terceira questão remete à forma de mensurar a gestão e, conforme Gráfico 

7, 100 % dos empresários avaliam a gestão de acordo com o nível de produtividade 

e venda; 80% avaliam também através do índice de rentabilidade; 60% analisam 

entre os citados anteriormente o índice de lucratividade e 20% analisam todos os 

anteriores e mais a margem de contribuição. 

 

Gráfico 7 – Indicadores utilizados para mensurar o nível de gestão 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 A quarta questão busca saber qual a percepção dos empresários em relação 

à relevância que cada critério possui para a melhoria na performance do negócio, ou 

seja, eles deveriam ordenar de 1 à 8, qual era o critério que, em sua opinião, possui 

mais importância para que empresa melhore sua performance. Para tanto a resposta 

segue nos Gráficos até o Gráfico 15. 

 Ao classificar os critérios de acordo com sua relevância para a melhoria na 

performance no negócio o Critério que ficou em primeiro lugar, de acordo com o 

Gráfico 8, foi o Estratégias e Planos com 60% , Informação e Conhecimento 20% e 

Clientes 20%. 
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Gráfico 8 – 1º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Em segundo lugar, de acordo com o gráfico 9, houve empate, onde cada 

empresário achou um critério mais relevante, ficando então: 20% para o critério 

Liderança, 20% para Estratégias e Planos, 20% para Clientes, 20% para Informação 

e Conhecimento e 20% para Pessoas. 

 

Gráfico 9 - 2º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Em terceiro lugar, de acordo com o gráfico 10, houve empate novamente, 

onde cada empresário achou um critério mais relevante em 3ª ordem, ficando então: 

20% para o critério Liderança, 20% para Informação e Conhecimento, 20% para 

Pessoas, 20% para Processos e 20% para Resultados. 

 

Gráfico 10 - 3º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Em quarto lugar, de acordo com o gráfico 11, 40% disseram que o critério 

Processos era mais relevante, outros 40% disseram que era o critério Pessoas e 20 

% optou pelo critério Estratégias e Planos. 
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Gráfico 11 - 4º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do negócio

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Em quinto lugar, de acordo com o gráfico 12, 60% disseram que o critério 

Clientes era mais relevante e outros 40% disseram que era o critério Liderança. 

 

 

Gráfico 12 - 5º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Em sexto lugar, de acordo com o gráfico 13, houve empate, onde cada 

empresário achou um critério mais relevante em 6ª ordem, ficando então: 20% para 

o critério Liderança, 20% para Informação e Conhecimento, 20% para Pessoas, 20% 

para Processos e 20% para Resultados. Na verdade a classificação ficou igual à de 

3ª ordem. 

 

Gráfico 13 - 6º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 

Em sétimo lugar, de acordo com o gráfico 14, 40% escolheram o critério 

Resultados, 20% Processos, 20% Informação e Conhecimento e 20% o Critério 

Sociedade. 
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Gráfico 14 - 7º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Em oitavo lugar, de acordo com o gráfico 15, 80% escolheram o critério 

Sociedade e 20% o critério Resultados. 

 

Gráfico 15 - 8º Critério de Excelência relevante para a melhoria na performance do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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 Após a análise dos dados acima compilou-se todos os dados e chegou-se à 

ordem dos critérios abaixo, conforme demonstra o gráfico 16: 

 

Gráfico 16 – Classificação dos Critérios de Excelência relevantes para a melhoria  
na performance do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

  

 

A quinta questão refere-se aos fatores que, de acordo com a percepção de 

cada empresário, contribuíram para a evolução na pontuação do MEG do ano de 

2015 para o ano de 2016. 

De acordo com o gráfico 17, 40% dos empresários consideram que a 

implantação dos processos produtivos, gestão do tempo e integração das áreas da 

empresa são de importância moderada e, 20% consideram que o plano de ação, 

investimento e inovação e o alinhamento estratégico possuem uma importância 

moderada. 
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Gráfico 17 - Fatores que contribuíram para a evolução do nível de maturidade da gestão:  
Importância moderada 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

De acordo com o gráfico 18, 80% dos empresários consideram que a a 

integração dos colaboradores, o investimento em inovação são de importância 

grande; 60% consideram os fatores comprometimento da equipe e a delegação de 

atividades operacionais, enquanto que, 20% consideram os demais fatores com 

grande importância. 

 

Gráfico 18 - Fatores que contribuíram para a evolução do nível de maturidade da gestão:  
Importância grande 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

0% 0% 
0% 

20% 20% 20% 

40% 40% 40% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

20% 20% 
20% 20% 20% 

60% 60% 

80% 80% 



59 

 

De acordo com o gráfico 19, 60% dos empresários consideram o plano de 

ação, o alinhamento estratégico, e o comprometimento da equipe são de 

importância muito grande; 40% consideram os fatores delegação de atividades 

operacionais, gestão do tempo e integração das áreas da empresa e 20% 

consideram os demais fatores com importância muito grande. 

 

Gráfico 19 - Fatores que contribuíram para a evolução do nível de maturidade da gestão:  
Importância muito grande 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

E, por último, a sexta refere-se à percepção de cada empresário sobre o 

potencial de gestão de seu negócio. 

De acordo com o Gráfico 20, 60% dos empresários classificaram o potencial 

da gestão de seus negócios com o índice de 70% e 40% dos empresários 

classificaram o potencial de gestão de seus negócios com o índice de 80%. 
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Gráfico 20 – Classificação do potencial de Gestão (10 à 100%) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

O objetivo geral do trabalho é demonstrar se a adoção do Modelo da 

Excelência da Gestão contribui para a melhoria na performance do negócio, o que 

será analisado no próximo capitulo. 

 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Sob o ponto de vista dos conceitos de gestão estratégica, os fatores que 

justificaram as melhorias na performance do negócio identificadas através da 

monitoração do Modelo da Excelência da Gestão da FNQ e na aplicação do 

questionário para avaliar a percepção dos empresários é que, apesar de não terem 

o planejamento estratégico formal e escrito, ficou muito evidente a preocupação 

deles em relação aos critério estratégias e planos e ao critério informação e 

conhecimento e a última pergunta dá todo o sentido para a evolução na performance 

mensurada pelo MEG, onde eles relatam ser de importância muito grande o plano de 

ação, o comprometimento da equipe e o alinhamento estratégico. Outro fator 

colaborativo para esta evolução é que as empresas não mencionaram que sua 

gestão possui um potencial de 100% e sim 70% e 80% o que relata que para eles 

ainda há muito o que melhorar. Em todas as empresas, foi constatado que há uma 
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visão estratégica, fato que se alinhado ao planejamento estratégico dará ainda mais 

resultado, possibilitando que alcancem melhorias contínuas na performance do 

negócio. 

 

 

6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

 

 Diante de todo o resultado obtido recomenda-se que o monitoramento do nível 

de maturidade de gestão da empresa seja avaliado pelo período de no mínimo três 

anos, uma vez que no primeiro ano a empresa  conhecerá o modelo e tudo é muito 

novo, já no terceiro ano será possível visualizar mais resultados. 

 Apesar do resultado ser significativo, para um próximo trabalho recomenda-se 

que a amostra seja maior e poderão ser envolvidos outros setores para diversificar 

ainda mais a pesquisa. 

 Por fim, como foi dito no decorrer do trabalho, a visão estratégica é mais 

importante do que o próprio planejamento estratégico em si e com isso, recomenda-

se para uma próxima pesquisa que as empresas sejam acompanhadas por um 

determinado período a fim de avaliar o plano de melhorias realizado após o 

diagnóstico do MEG e de que forma que os empresários lidam quando recebem tal 

feedback. 
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CONCLUSÕES 

 

A adoção do MEG contribui para a melhoria na performance do negócio mas, 

para isso, após aplicação do diagnóstico, o gestor deverá analisar as informações 

obtidas, criar e executar planos de ações corretivas quando necessário e/ou tomar 

decisões cabíveis para que tais melhorias aconteçam e os pontos fracos da gestão 

sejam minimizados. Vale frisar que, para que as melhorias sejam visualizadas, é 

preciso mensurar com frequência o nível de maturidade de gestão do negócio e 

monitorar o resultado assim como foi feito com as empresas do presente estudo, 

uma vez que, após executados os planos de ações e decisões cabíveis, obtém-se 

outro resultado e, consequentemente, pontos fortes a serem potencializados no 

planejamento estratégico a fim de fortalecer e melhorar ainda mais a performance do 

negócio. 

Assim como apenas aplicar o MEG numa empresa, o fato de apenas possuir 

um planejamento estratégico não permite melhorias na performance do negócio, por 

isso, conclui-se que mais importante do que aplicar o MEG e possuir o planejamento 

estratégico é ter uma visão estratégica, a qual auxiliará o gestor a trabalhar com 

visão sistêmica, de forma integrada com seus stakeholders e com o foco em 

estratégias que, não necessariamente estão escritas num planejamento estratégico 

mas que são importantes para o cumprimento da missão e visão do negócio. 

Contudo, empresas que possuem uma cultura e visão estratégica, ao 

aplicarem o MEG e utilizarem as informações da devolutiva do diagnóstico para a 

formulação e/ ou reestruturação do planejamento estratégico da empresa poderão 

obter mais melhorias na performance no seu negócio uma vez que, se aplicados 

isoladamente, ambos (Planejamento Estratégico e MEG) não geram resultados 

efetivos e positivos para a gestão da organização.  
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APÊNDICES 

 

Questionário – Análise da Evolução do Nível de Maturidade mensurado pelo 

MEG 

 

Empresa: ___________________________________ 

 

1. Ao aplicar o Diagnóstico empresarial MEG (Modelo de Excelência da Gestão) 

obtém-se o nível de maturidade da gestão de uma empresa. Você considera 

ser importante medir o nível de maturidade de gestão de seu negócio? 

(   ) Pouco importante 

(   )  Importância Moderada 

(   ) Importância grande 

(   ) Importância muito grande 

 

2. Antes de aplicar o MEG (Modelo de Excelência da Gestão) você, de alguma 

forma, mensurava o nível de gestão de sua empresa? 

(   ) Não 

(   ) Sim              

 

3. Se sim, o que você mensurava? 

(   ) Rentabilidade 

(   ) Lucratividade 

(   ) Vendas 

(   ) Margem de Contribuição 

(   ) Produtividade 

(   ) Outros _________________ 

 

4. Classifique, marcando o nº 1 para o mais importante, o nº 2 para o segundo 

mais importante e assim sucessivamente em ordem crescente e sem 

repetição, os critérios de excelência do MEG que você considera mais 

relevante para melhoria na performance de seu negócio: 

(   ) Liderança 
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(   ) Estratégias e Planos 

(   ) Clientes 

(   ) Sociedade 

(   ) Informação e Conhecimento 

(   ) Pessoas 

(   ) Processos 

(   ) Resultados 

 

5. De acordo com os fatores que contribuíram para a evolução do nível de 

maturidade de gestão de sua empresa de 2015 para 2016, (1) Pouco 

importante, (2) Importância Moderada, (3) Importância Grande e (4) 

Importância muito grande: 

(   ) Plano de Ação 

(   ) Implantação de Processos Produtivos 

(   ) Comprometimento da Equipe 

(   ) Delegação de atividades operacionais 

(   ) Integração dos colaboradores 

(   ) Investimento em Inovação 

(   ) Gestão do  tempo 

(   ) Integração de todas as áreas da empresa 

(   ) Alinhamento estratégico 

 

6. Neste momento, como você classificaria o potencial de gestão de seu 

negócio? 

 

10% 20% 30% 40% 50% 

60% 70% 80% 90% 100% 

 


